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I
identifikace
i. doličného předmětu
i. mrtvoly
i. osoby podle rysů zevnějšku
individuální i.
kriminalistická i.
provádět i-i
skupinová i.
za účelem i.
identifikační
i. číslo (IČ)
i. údaje
identifikovaný
i-á mrtvola
identifikovat
i. koho podle fotografie
identifikující
i. osoba
identita
zastírat svou pravou i-u
zjistit čí i-u
změna i-y
ilegální
i. organizace
i. pracovník
i. překročení hranic
imigrace
imigrační
i. zákony
imigrant
imigrovat
imunita
poslanecká i.
imunní
incest
incident
ozbrojený i.
index
být na i-u

ідентифікáція, -ї, ž, (osoby) встанóвлення, -я, s;
впізнáння, -я, s, ототóжнення, -я, s
ідентифікáція речовóго дóказу
ідентифікáція n. впізнáння трýпа
ідентифікáція n. встанóвлення осóби за ознáками n.
р‡сами зóвнішності
індивідуáльна ідентифікáція
криміналіст‡чна ідентифікáція
провóдити ідентифікáцію
груповá ідентифікáція
з метóю ідентифікáції
ідентифікацíйний
(fyzická osoba) ідентифікацíйний нóмер (ІНО);
(právnická osoba) ідентифікацíйний код
ідентифікацíйні дáні
ідентифікóваний, встанóвлений, впíзнаний
ідентифікóваний n. впíзнаний труп
ідентифікувáти, -ýю, -ýєш, пізнавáти, -а¤, -аêш /
пізнáти, -áю, -áєш, впізнавáти, -a¤, -aêш / впізнáти,
-áю, -áєш
ідентифікувáти n. пізнавáти / пізнáти когó за
фотогрáфією
як‡й ідентифікýє
впізна¤чий; осóба, якá ідентифікýє
ідент‡чність, -ості, ž, тотóжність, -ості, ž
прихóвувати сво¤ ідент‡чність
установ‡ти чи¤ осóбу, пізнáти когó, ідентифікувáти
когó
змíна ідент‡чності n. тотóжності
нелегáльний, підпíльний; незакóнний
нелегáльна n. підпíльна організáція
нелегáльний працівн‡к
незакóнне перетинáння кордóну
іммігрáція, -ї, ž
імміграцíйний
імміграцíйні закóни
іммігрáнт, -a, m
іммігрувáти, -ýю, -ýєш
недоторкáнність, -ості, ž, імунітéт, -у, m
депутáтська недоторкáнність
недоторкáнний
кровозмíшення, -я, s
інцидéнт, -a, m
збрóйний інцидéнт
сп‡сок, -у, m, покáжчик, -а, m, покáзник, -а, m,
перéлік, -у, m, íндекс, -у, m
1. (o knize) бýти n. знáчитися в сп‡ску заборóнених
книжóк;
2. (o člověku) знáчитися в чóрних сп‡сках, вважáтися
неблагонадíйним
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cenový i.
dát na i.

individuum
podezřelé i.
inflace
odstranění i.
potlačení i.
skrytá i.
inflační
i. spirála
informace
důvěrné i.
neoprávněné užití i-í
poskytovat i.
protizákonné vyzrazování i-í
tajné i.
zneužít i.
informativní
i. výslech
informátor
tajný i.
informovat
i. příbuzné o místě pobytu zadrženého
inkasista
inkasní
i. operace bank
i. příkaz
inkaso
inkasovat
i. peníze
inkriminace
inkriminovaný
během i-é doby
insolvence
i. podniku
insolventní
likvidace i. firmy
insolventnost
inspekce
Česká i. životního prostředí
Česká obchodní i.
daňová i.
orgán státní i.
provádět i-i

íндекс цін
1. (o knize) заборон‡ти, внест‡ в сп‡сок заборóнених
книжóк;
2. (o člověku) внест‡ в сп‡сок неблагонадíйних,
внест‡ в чóрні сп‡ски
індивíдуум, -a, m, індивíд, -а, m
підозрíлий суб’êкт
інфл©ція, -ї, ž
дезінфл©ція
придýшення інфл©ції
прихóвана інфл©ція
інфляцíйний
спірáль інфл©ції, інфляцíйна спірáль
інформáція, -ї, ž, відóмості, -ей, pl.
секрéтна n. конфіденцíйна інформáція; секрéтні n.
конфіденцíйні відóмості
незакóнне використáння інформáції n. відóмостей
інформувáти, надавáти інформáцію
незакóнне пош‡рення інформáції n. відóмостей
секрéтна n. конфіденцíйна інформáція; секрéтні n.
конфіденцíйні відóмості
зловж‡ти інформáцією n. відóмостями
інформацíйний
інформацíйний дóпит
інформáтор, -а, m
секрéтний n. таêмний інформáтор
інформувáти, -ýю, -ýєш, повідомл©ти, -©ю, -©єш /
повідóмити, -млю, -миш
повідомл©ти / повідóмити рóдичів про мíсце
перебувáння n. знахóдження затр‡маного
інкасáтор, -а, m
інкáсовий
інкáсова оперáція бáнків
інкáсовий накáз
інкáсо, neskl., s
інкасувáти, -ýю, -ýєш
інкасувáти грóші
інкримінáція, -ї, ž, інкримінувáння, -я, s,
обвинувáчення, -я, s
інкримінóваний
у n. на момéнт вч‡нення інкримінóваних дій n.
інкримінóваного дíяння n. злóчинy
неплатоспромóжність, -ості, ž
неплатоспромóжність підприêмства
неплатоспромóжний
ліквідáція неплатоспромóжної фíрми
неплатоспромóжність, -ості, ž
інспéкція, -ї, ž, нáгляд, -у, m
Чéська інспéкція довкíлля
Чéська торгóва n. торговéльна інспéкція
податкóва інспéкція
óрган держáвної інспéкції
інспектувáти, провóдити інспéкцію

80
inspekční
i. komise
inspektor
bankovní i.
policejní i.
inspektorát
dopravní i.
instance
konečná i.
nadřízená i.
odvolací i.
odvolat se k nejvyšší i-i
soud první i.
soudní i.
instituce
i. Evropské unie
vzdělávací i.
instrukce
dávat i.
dostávat i.
podle i-í
Interpol
Národní ústředna i. Praha
interpretace
nesprávná i. zákona
interpretovat
nesprávně i. právní normu
interrupce
provést i-i
intervence
i. státních orgánů
intervenovat
invalidita
částečná i.
plná i.
inventura
provádět i-u
investice
zahraniční i.
investiční
i. banka
i. fond
i. společnost
investor

інспекцíйний
інспекцíйна комíсія
інспéктор, -a, m
бáнківський інспéктор
поліцéйський інспéктор
інспéкція, -ї, ž
державтоінспéкція, держáвна автоінспéкція (ДАІ)
інстáнція, -ї, ž
остáння інстáнція
вищесто©ща інстáнція
апеляцíйна інстáнція
подáти апел©цію n. апеляцíйну скáргу до найв‡щої
інстáнції, апелювáти до найв‡щої інстáнції
суд пéршої інстáнції
судовá інстáнція
інститýція, -ї, ž, організáція, -ї, ž, зáклад, -у, m,
інститýт, -у, m
інститýції n. устанóви Європéйського Со¤зу
навчáльний зáклад
інстрýкція, -ї, ž, настанóва, -и, ž, вказíвка, -и, ž
давáти інстрýкції n. вказíвки
одéржувати інстрýкцїї n. вказíвки
за інстрýкцією, відповíдно до інстрýкції
Інтерпóл, -у, m, Міжнарóдна організáція
кримінáльної полíції
Націонáльний центр Інтерпóлу Прáга
інтерпретáція, -ї, ž, по©снення, -я, s, роз’©снення,
-я, s, тлумáчення, -я, s
непрáвильне тлумáчення закóну, непрáвильна
інтерпретáція закóну
інтерпретувáти, -ýю, -ýєш, тлумáчити, -чу, -чиш
непрáвильно тлумáчити нóрму прáва n. правовý
нóрму
абóрт, -у, m, переривáння вагíтності
провест‡ абóрт n. переривáння вагíтності
1. (vojenská) інтервéнція, -ї, ž, втручáння, -я, s;
2. (u úřadů) клопотáння, -я, s
втручáння держáвних óрганів
(za koho, co u koho) поклопотáтися, -очýся, -óчешся
/ клопотáти, -очý, -óчеш про кóго, що, за кóго, що
пéред ким
інвалíдність, -ості, ž
часткóва інвалíдність
пóвна інвалíдність
інвентаризáція, -ї, ž, переóблік, -у, m
провóдити інвентаризáцію n. переóблік
інвест‡ція, -ї, ž, капіталовклáдення, -я, s
закордóнна інвест‡ція
інвестицíйний
інвестицíйний банк
інвестицíйний фонд
інвестицíйне товар‡ство
інвéстор, -a, m
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strategický i.
investování
investovat
i. kapitál do výroby
izolace
i. pachatele
zatčený byl dán do i.
izolační
i. cela

стратегíчний інвéстор
інвестувáння, -я, s
інвестувáти, -ýю, -ýєш, вкладáти, -áю, -áєш /
вклáсти, -дý, -дéш
інвестувáти n. вкладáти / вклáсти капітáл
у виробн‡цтво
1. ізол©ція, -ї, ž, ізолювáння, -я, s;
2. кáрцер, -у, m
ізол©ція n. ізолювáння осóби, якá вчин‡ла злóчин
заарештóваного поміст‡ли в кáрцер
ізоляцíйний
кáрцер

